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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś  
 
W siedzibie klubu Vive Tauron Kielce śdbyła się konferencja pśdsumśwuj ca organizowany wspólnie z 
Urzędem Marszałkśwskim Województwa więtśkrzyskiegś projekt prśmuj cy region więtśkrzyski. 
Gś ćmi władz kieleckiego klubu byli marszałek Adam Jarubas, człśŚek Zarz du Województwa 
więtśkrzyskiegś Kazimierz Kotowski i dyrektor Departamentu WdrażaŚia Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Irena Sochacka. „Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś" to wielkie przedsięwzięcie 
promocyjne naszego regionu, pod k tem turystycznym, gospodarczym i sportowym. Dzięki 
funduszom przekazanym przez Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś zrealizowano 
wiele działań maj cych na celu prśmścję oraz budowanie pozytywnego wizerunku regionu 
więtśkrzyskiegś, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. DziałaŚia promocyjne prowadzone były m.in. 

podczas meczów w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów w wielu miastach Starego Kontynentu, jak rówŚież 
podczas ŚajważŚiejszych turniejów piłki ręczŚej, w których grała reprezentacja Polski, takich jak 
mistrzostwa Europy czy mistrzostwa wiata. Stoiska prśmuj ce region więtśkrzyski ustawiano 
wszędzie tam, gdzie rśzgrywała swoje mecze drużyŚa Vive Tauron Kielce. Jej zawodnicy spotykali się 
także z młśdzież , prśmuj c województwo w trakcie „DŚi więtśkrzyskich" organizowanych w wielu 
miastach w Polsce. W ramach projektu w Kielcach śdbywał się także jeden z Śajwiększych 
młśdzieżśwych turniejów piłki ręczŚej „ więtśkrzyskie Junior Cup", podczas którego młśdzi zawodnicy 
z całej Europy pśzŚaj  uroki regionu więtśkrzyskiegś. Pśwstałś wiele materiałów marketingowych 
prśmuj cych region, m.in. unikalne kalendarze z zawodnikami Vive Tauron Kielce, albumy i foldery. 
– Projekt jest typowym przykładem „wiŚ–win", gdzie wszyscy wygrywaj . Nasz klub jest coraz bardziej 
znany, jeste my klubem dla wszystkich Polaków, nie jeste my tylko klubem regionalnym, ale już 
znanym w całej Polsce. Patrz c na statystki chśćby z portali spśłeczŚś ciśwych, widzimy, że mamy 
kibiców w całym kraju. Z tymi kibicami, nie tylko polskimi, mamy duży kontakt rówŚież poprzez 
projekt „Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś".       



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Otwarte drzwi do rozwoju 
 
"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo więtśkrzyskie" to Śajwiększy projekt 
telekomunikacyjny jaki kiedykolwiek był realizowany w woj. więtśkrzyskim. regionie. Na konferencji 
pśdsumśwuj cej realizację tego przedsięwzięcia, jego wagę pśdkre lali przedstawiciele administracji 
rz dśwej oraz samśrz du województwa. Celem konferencji, zorganizowanej przez Biuro 
Spśłeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś, byłś 
zaprezentowanie aktualnego stanu realizacji dśbiegaj cegś kśńca przedsięwzięcia, podsumowanie 
zadań już zrealizowanych oraz przedstawienie dalszych działań ŚiezbędŚych do śsi gŚięcia 
zakładaŚych celów projektu, tj. umśżliwieŚia dśstępu do szerokopasmowego Internetu dla 92,3% 
gospodarstw domowych województwa więtśkrzyskiegś.  - Sukces ma wielu ojców i w tym przypadku 
to powiedzenie oddaje istśtę sprawy. Kieruję ogromne pśdziękśwaŚia do wszystkich, którzy 
realizowali ten projekt. To byłś dla nas ogromne wyzwanie mówiła człśŚek zarz du województwa, 
Agata Binkowska. W ramach projektu zśstałś wybudowane 1420 km sieci wiatłśwśdśwej, 8 węzłów 
szkieletowych, 135 węzłów dystrybucyjnych. Ponadto zśstały zrealizowane działaŚia informacyjno-
promocyjne oraz edukacyjne. Obejmśwał on rówŚież działaŚia edukacyjne, dzięki którym 
przeszkolono z podstaw używaŚia komputera i sieci Internet 1072 mieszkańców województwa w wieku 
45+; redŚiś 10 osób w każdej gminie. - W ramach  5 projektów Polski Wschodniej udałś się pśłśżyć 
aż 10 tys. km sieci wiatłśwśdśwej i stwśrzyć 1000 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Jest to 
ogrom pracy i bardzo cieszymy się, że ŚajważŚiejszy etap projektu mamy już za sśb . Jego realizacja 
przyczyni się do zmiany cywilizacyjnej bowiem swoim zakresem obejmuje on aż milion osób, które 
śtrzymaj  dśstęp do Internetu, pśmagaj cegś im w pracy czy nauce.  
          
 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Otwarte drzwi do rozwoju 
 
Liczę na to, że ten moment, w którym cś  kśńczymy, będzie jedŚścze Śie momentem, w którym 
rozpoczyna się mśżliwś ć wykorzystania Internetu przez wszystkich obywateli - pświedziała Monika 
Pałasz - dyrektor Departamentu Projektów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Efekty, jakie powinna przyŚie ć realizacja projektu to m.in. spadek cen za dśstęp do Internetu, nowe 
mśżliwś ci, m.in. telepraca, e-learning, administracja elektroniczna, a także wzrost gospodarczy. - 
Przed nami teraz ŚajważŚiejszy moment tego projektu. W dzisiejszych czasach wszyscy chcemy mieć 
szybki i łatwy dśstęp do Internetu i w naszym województwie zmiana w tym zakresie jest niezwykle 
mocno widoczna, same za siebie mówi  liczby, jakie padaj  przy omawianiu tego projektu - mówiła 
dyrektor Biura Spśłeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa 
więtśkrzyskiegś, Ewelina Gładki. ZakśńczeŚie budowy infrastruktury pasywnej i aktywnej jest dopiero 

pierwszym etapem zaplanowanego na kolejne 10 lat przedsięwzięcia. Od grudnia 2015r. rozpocznie 
się drugi etap, tj. wiadczeŚie usług hurtowych z wykorzystaniem wybudowanej sieci przez wybranego 
w konkurencyjnej procedurze operatora infrastruktury. 
Źródłś: www.sejmik.kielce.pl 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Czesław Dawid ś zmiaŚach w Prawie ś Ruchu Drśgśwym 
 
Od nowego roku nie powinien nam grśzić chaos komunikacyjny w zwi zku z wej ciem w 
życie nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym - zapewŚił na naszej antenie Czesław 
Dawid, dyrektor Wojewódzkiego O rśdka Ruchu Drogowego w Kielcach. Jak już 
iŚfśrmśwali my, ustawa zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów CEP i 
centralnej ewidencji kierowców CEK. Nowelizacja wejdzie w życie 4 stycznia 2016 r. i 
pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego CEPiK. Dzięki 
zmianom, mśżliwe będzie rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej 
ewidencji pojazdów. Będ  w niej informacje o istotnych szkodach pojazdu oraz 
dodatkowe dane z okresowych badań technicznych pojazdu, w tym dane o usterkach, 
które bezpś redŚiś wpływaj  na bezpieczeństwś pojazdu w ruchu drogowym. Wraz z 
Śśwelizacj  ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w życie wejdzie także ustawa o Kieruj cych 
Pojazdami w zakresie dśtycz cym CEPiK. Na jej podstawie system będzie realizśwał 
procesy zwi zaŚe z nabywaniem uprawŚień i dyscyplinowaniem kierowców. Od 2016 r. 
kierowcy będ  mieli mśżliwś ć sprawdzenia online informacji o punktach karnych czy 
badaniach technicznych pojazdów - to rówŚież przewiduje nowelizacja Prawa o Ruchu 
Drogowym. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Zaprojektuj kartkę wi teczŚ  
 
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do udziału w konkursie na projekt ŚajładŚiejszej 
kartki wi teczŚej wraz z życzeŚiami. ZgłśszeŚia mśżŚa Śadsyłać do 9 listopada, a laureat mśże liczyć 
na atrakcyjne nagrody. Celem konkursu, który jest skierowany do dzieci w wieku 6-13 lat, jest 
wzbudzenie w uczestnikach kreatywŚś ci i wrażliwś ci artystycznej oraz wzbogacanie ich warsztatu 
artystycznego. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kartki wi teczŚej wraz z życzeŚiami w 
formacie A4 (złśżśŚa na pół). Liczyć będ  się dobre pśmysły, wykonanie i samśdzielŚś ć. Wyniki 
konkursu zśstaŚ  śgłśszśŚe 20 listopada, a wręczeŚie nagród Śast pi 6 grudnia, podczas imprezy 
„Ksi żka od Mikśłaja“ w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Praca laureata zostanie wydana w 
postaci "Kartki wi teczŚej”, która zostanie rśzesłaŚa przed Bśżym Narodzeniem do partnerów i 
patronów Europejskiego Centrum Bajki. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
NśwśczesŚa kliŚika w więtśkrzyskim CeŚtrum Pediatrii 
 
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii zśstała dzi  otwarta w 
więtśkrzyskim Centrum Pediatrii. Dotychczas śddział zŚajdśwał się w szpitalu 

dziecięcym przy ulicy Langiewicza. Po przeprowadzce, klinika zśstała wypśsażśŚa w 
nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, informuje jej kierownik, Przemysław Wolak. To m. in. 
wieża laparoskopowa w technologii 3D oraz centrum laseroterapii. W klinice jest 40 
łóżek, rocznie przyjmowanych jest śkśłś 4 tysięcy pacjentów. Jak pśdkre la Andrzej 
Dśmański - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w porównaniu z 
śddziałem chirurgii przy ulicy Langiewicza, w nowej klinice zdecydowanie pślepszyły się 
warunki lokalowe i bytowe zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Każda z sal jest 
wypśsażśŚa w węzeł sanitarny, jest też mśżliwś ć opieki nad dzieckiem przez matkę. 
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii znajduje się na trzecim piętrze 
więtśkrzyskiegś Centrum Pediatrii.  

 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Bezrobotni coraz bardziej wymagaj cy 
 
Zmienia się rynek pracy. Maleje bezrobocie i wzrasta liczba ofert zatrudnienia. W lutym w 
naszym regionie w urzędach pracy byłś zarejestrowanych śkśłś 80 tysięcy osób, obecnie 
63 tysi ce. Jak pświedział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz 
Piecyk problemem i wyzwaniem stśj cym przed pracodawcami jest jakś ć ofert pracy. 
Bezrobotni maj  śkre lśŚe wymagania. Zwracaj  uwagę nie tylko na proponowane 
wynagrodzenie, ale także na warunki zatrudnienia, czyli m. in. zapisy umowy o pracę. 
Coraz trudniej jest zŚaleźć specjalistów. Jak stwierdził gś ć Radia Kielce, jeżeli 
pracodawcy chc  być konkurencyjni na rynku musz   prśpśŚśwać coraz lepsze warunki. 
Przegrywaj  bowiem z ofertami pracy za graŚic . Gś ć Radia Kielce dśdał, że aby 
zatrzymać emigrację zarśbkśw  krajowe firmy musz  prśpśŚśwać, np. lepsze 
wynagrodzenie. To śczywi cie podnosi koszty, ale zdaniem Arkadiusza Piecyka - 
skśńczyły się czasy, kiedy polska gospodarka mśgła kśŚkurśwać niskimi kosztami 
wytwarzania. Obecnie  jego zdaniem mśżemy rywalizśwać wysśk  jakś ci  produktów i 
usług. Obecnie w więtśkrzyskim stopa bezrobocia wynosi 12,1 procent.  
 



PORTAL „ONET.PL”   
Nowoczesne urz dzeŚie w nowej klinice chirurgii dziecięcej 
 
Platfśrmę do wykonywania zabiegów laparoskopowych w trójwymiarze oraz mśżliwś ć leczenia za pśmśc  
wiatła laserowego, zyskała zaprezentowana w Kielcach w nowej siedzibie Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii 

i Traumatologii więtśkrzyskiegś Centrum Pediatrii. Klinika jest jedynym tego typu śddziałem w województwie 
więtśkrzyskim. Jako uniwersytecki śddział kliniczny funkcjonuje od roku. Najpierw była czę ci  

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcegś, a od dwóch miesięcy - kiedy to leczŚicę pśł czśŚś z 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym - jest jednym z śddziałów więtśkrzyskiegś Centrum Pediatrii. Klinka 
zajmuje jedno z pięter nowego szpitalnego gmachu przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie przeniesiono śddziały 
pediatryczne ze starych budynków przy ul. Langiewicza. Jak pśdkre lił w rozmowie z dziennikarzami 
kierownik klinki, doktor nauk medycznych Przemysław Wolak, nowy obiekt pśzwślił na pśprawę organizacji 
pracy śddziału i zwiększeŚie komfortu przebywaj cych tu pacjentów. Lekarze zyskali dśstęp do nowoczesnych 
metod leczenia i urz dzeń, którymi nie dysponowali w poprzedniej siedzibie lecznicy. Przykładem takiego 
sprzętu, jest platforma do wykonywania zabiegów laparoskopowych, także w trójwymiarze - u dzieci w wieku 
9-10 lat i starszych. - To u kogo mśże być stosowana, wynika z rozmiaru Śarzędzi. Jeszcze nie wynaleziono 
na wiecie technologii, umśżliwiaj cej stosowanie technik 3D u młśdszych dzieci. Mśżliwś ć laparoskopii w 
trójwymiarze to unikatowe rśzwi zaŚie w odniesieniu do chirurgii dziecięcej w Polsce – śceŚił Wolak.  Kielecka 
klinika ma też mśżliwś ć przeprowadzania zabiegów, w wykorzystaniem różŚegś typu laserów - wiatłś lasera 
mśże być używaŚe m. in. do leczenia zmian naczyniowych skóry, blizn pooparzeniowych czy do kruszenia 
kamieni nerkowych. Placówka wzbśgaciła się też o jeden z dwóch wykorzystywanych w polskich lecznicach 
przyrz dów, do pozycjonowania noworodków w trakcie zabiegów. Jak tłumaczył Wolak, urz dzeŚie ułatwia 
komfort przeprowadzania zabiegu i zwiększa bezpieczeństwś pacjenta podczas operacji. Klinika dysponuje 
rówŚież urz dzeŚiem, pśzwalaj cym na usuwanie martwicy tkanek przy pomocy ultradźwięków - co 
przyspiesza gojenie się ran. Obecny na urśczystś ci otwarcia kliniki konsultant krajowy do spraw chirurgii 
dziecięcej prof. Janusz Bohosiewicz, zwróciła uwagę na to, jak ważŚe jest rozdzielanie w szpitalach leczenia 
chirurgicznego dzieci i dśrśsłych – m. in. ze względu na ryzyko przenoszenia chorób.  
          



PORTAL „ONET.PL”   
Nowoczesne urz dzeŚie w nowej klinice chirurgii dziecięcej 
 
 PrzypśmŚiał, że w Polsce jest ponad 80 śddziałów chirurgii dziecięcej - w większś ci regionów dzieci s  
leczone wył czŚie na tych śddziałach. Bohosiewicz mówił też o planach utworzenia w kraju dziecięcych 
centrów urazowych - na wzór centrów dla dśrśsłych. Pścz tkśwś ma ich być dziewięć; jako jedne z lokalizacji 
pod uwagę brane s  Kielce. W więtśkrzyskim Centrum Pediatrii w ramach chirurgii - na oddziale, bloku 
operacyjnym, izbie przyjęć i w poradniach – pracuje ok. 40 pielęgŚiarek i 15 lekarzy; 14 to specjali ci chirurgii 
dziecięcej. Niektórzy z nich pśsiadaj  unikatowe dodatkowe specjalizacje – z urologii dziecięcej i chirurgii 
onkologicznej. Na oddziale mśże jedŚścze Śie przebywać 40 pacjentów, którzy maj  do dyspozycji główŚie 
jednoosobowe sale, z łazieŚkami. W 2014 r. klinka przyjęła niemal cztery tys. małych pacjentów – ponad 2,1 
tys. z nich wymagałś zabiegów. Od pścz tku 2015 r. hospitalizowano tu ok. 3,1 tys. osób. Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach to Śajwiększa tego typu placówka w regionie i jedna z Śajwiększych w Polsce. Działaj ce 
w jego strukturze więtśkrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, kontynuuje tradycje 
pśwstałegś w 1921 r. z inicjatywy legionisty, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcegś. To 
jedyna wysokospecjalistyczna placówka pediatryczna w regionie. Budowa nowej siedziby szpitala dziecięcegś 
rśzpśczęła się we wrze Śiu 2013 r. i trwała ponad rok. Jej pśtrzebę przedstawiciele samśrz du 
wojewódzkiego, który zarz dzał obiema placówkami, uzasadniano złym stanem dotychczasowego obiektu 
zlokalizowanego w kilku pawilonach przy ul. Langiewicza. Kosztem 32 mln zł w dzielnicy Czarnów pśwstał 
nowy budynek o powierzchni ok. 8 tys. m kw. W szpitalu jest ok. 160 łóżek. WypśsażeŚie obiektu kśsztśwałś 
18 mln zł. IŚwestycję dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyski kalendarz imprez 

 
Jakie będ  ŚajważŚiejsze imprezy rozrywkowe i turystyczne w 2016 roku w województwie 
więtśkrzyskim? Gdzie i kiedy warto się wybrać śdkrywaj c uroki regionu? Odpowiedzi na te pytania 

mśżŚa zŚaleźć w nowym wydawnictwie Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś - 
" więtśkrzyskie - kalendarz imprez 2016 r.". 
Wydawnictwo jest swoistym kalendarium i stanowi skśŚdeŚsśwaŚ  prezeŚtację czę ci imprez, 
będ cych Śieśdł czŚym elementem więtśkrzyskiegś życia. Licz ca blisko 30 stron publikacja zawiera 
spis ŚajważŚiejszym imprez, jakie zaplanowane s  w naszym województwie z pśdziałem na kategorie: 
- Festiwale i przegl dy artystyczne 
- Historia i tradycje na wyci gŚięcie ręki 
- Turnieje rycerskie i rekonstrukcje historyczne 
- Turystyka i rekreacja 
- Folklor i kulinaria 
Na opis każdej imprezy składa się jej krótkie omówienie, ilustracja z jednej z poprzednich edycji oraz 
podstawowe informacje dśtycz ce miejsca, daty imprezy, organizatorów czy stron internetowych. 
Znaczna czę ć opisanych wydarzeń ma cisły zwi zek z regionalnymi atutami więtśkrzyskiegś. 
DśmiŚuj : geologia, archeologia, historia, folklor, a także fakty pświ zaŚe z ważŚymi dla ziemi 
więtśkrzyskiej postaciami. Oprócz tego miłś Śicy aktywnego wypoczynku mśg  wzi ć udział w 

rajdach pieszych i rowerowych oraz zawodach sportowych.  
Prezentowane w porozumieniu z organizatorami terminy i miejsca poszczególnych przedsięwzięć nie 
powinny ulec zmianie, niemniej każdegś, kto wyrazi zainteresowanie kśŚkretŚ  imprez , zachęcamy 
do sprawdzenia w stosownym czasie zamieszczonych danych, telefonicznie lub za pś redŚictwem 
stron internetowych. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Szybki internet w domach jeszcze w tym roku 
 
Na ukśńczeŚiu jest budowa sieć wiatłśwśdśwej pśwstaj ca w ramach projektu e-
więtśkrzyskie. Czę ć mieszkańców regionu będzie mśgła kśrzystać z szybkiego 

Internetu jeszcze w tym roku. W sumie główŚe linie dśtarły do wszystkich gmin z 
wyj tkiem Sędziszśwa i Nowin. Jak jednak dodaje Andrzej Sztokfisz z Urzędu 
Marszałkśwskiegś - kabel jest na tyle blisko gminy że lokalni operatorzy mśg  z niego 
kśrzystać. Zainstalowano wszystkie urz dzeŚia elektroniczne, prowadzone s  próby i 
testy. Zgodnie z umśw  główŚy operator sieci powinien wiadczyć usługi od 1 grudnia. 
Internet do indywidualnych odbiorców dśprśwadz  operatorzy lokalni. W niektórych 
przypadkach już wybudowali własŚe sieci. Przed kilkoma dniami Urz d Komunikacji 
Elektronicznej zatwierdził cenniki, będ ce pśdstaw  do umów z odbiorcami. Budowa sieci 
wiatłśwśdśwej województwa więtśkrzyskiegś jest realizowana w ramach Programu 

Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej". W ramach tego projektu pśwstałś1426 km 
główŚej sieci.  
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 
biuro.prasowe@sejmik.kielce.pl 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasowego 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 
biuro.prasowe@sejmik.kielce.pl 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasowego 
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Urz d Marszałkśwski 
Wśjewództwa więtśkrzyskiegś w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 
biuro.prasowe@sejmik.kielce.pl 

ZeskaŚuj kśd QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasśwegś 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Polska – państwa nordyckie - przeszłś ć i przyszłś ć   
 
Współpraca i relacje naszego kraju i polskich samśrz dów z państwami nordyckimi były tematem 
drugiego dnia IV posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy MiędzyŚarśdśwej 
Samśrz dów, które odbywa się w Filharmonii więtśkrzyskiej. W dyskusji wzięli udział przewśdŚicz cy 
Sejmiku Województwa więtśkrzyskiegś Arkadiusz B k oraz marszałek województwa, Adam Jarubas, 
którzy pśdkre lali kśrzy ci, jakie mś e przyŚie ć czerpanie z dś wiadczeń państw nordyckich. - 
DśkśŚali my analizy, audytu, relacji międzyŚarśdśwych, tworzonych na poziomie samśrz dów. 
Wskazali my, e jest to bardzo pś daŚy kierunek, będ cy uzupełŚieŚiem polityki zagranicznej 
szczebla centralnego. Dzi  chcemy rśzmawiać o mś liwś ciach zdynamizowania relacji samśrz dów 
lokalnych z Polski i krajów nordyckich. Będziemy aŚalizśwać obszary, które mśg  być rozwijane z 
poziomu samśrz dśwegś i w których mś emy dśskśŚalić nasze regiony - mówił marszałek Adam 
Jarubas, pśdsumśwuj c pierwszy dzień obrad, którego główŚym zagadnieniem był samśrz dśwy 
wymiar współpracy międzyŚarśdśwej. Podczas spotkania nie zabrakłś rówŚie  przedstawicieli wiata 
nauki, regionów partnerskich województwa więtśkrzyskiegś, przedstawicieli polskich samśrz dów i 
delegacji regionów w instytucjach Unii Europejskiej, samśrz dśwców czy przedstawiciele organizacji 
pśzarz dśwych. - Imponuje mi poziom kapitału spśłeczŚegś i zaufania w państwach nordyckich. 
Występuje tam idealny wzór relacji pśmiędzy spśłeczeństwem, a samśrz dami i państwem. Kraje 
nordyckie od lat zajmuj  czśłśwe miejsca w rankingach zamś Śś ci państw oraz w indeksach 
wdra aŚia nowych rśzwi zań dla gospodarki. Relacje Polski z krajami nordyckimi s  nadal 
niedoceniane. Z pewŚś ci  jest wiele dziedzin, w których dś wiadczeŚia nordyckie, mśg  być wcielane 
w Polsce, przede wszystkim je eli chodzi o innowacje. Mś emy te  czerpać z dś wiadczeń państw 
nordyckich je eli chodzi o racjonalne pśdej cie do wykorzystania zasobów - dśdał marszałek Jarubas, 
śdŚśsz c się do główŚegś tematu dzisiejszych rozmów. 
          



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Polska – państwa nordyckie - przeszłś ć i przyszłś ć    
 
- Chcemy w praktyczny sposób Śawi zać współpracę regiśŚalŚ  z krajami nordyckimi, przede wszystkim w zakresie 
gospodarczym. ZŚajduj ce się w obu krajach przedsiębiśrstwa chc  ze sśb  współpracśwać. Nasi przedsiębiśrczy ju  teraz 
współpracuj  z krajami nordyckimi, ale tej współpracy jest ci gle małś. Jej wzrost mś Śa śsi gŚ ć wła Śie w regionach. Zale y 
nam na pokazaniu, e Polska nie tylko musi gśŚić inne kraje, ale mamy dziedziny, w których przodujemy - mówił o konferencji 
przewśdŚicz cy Sejmiku Województwa więtśkrzyskiegś, Arkadiusz B k. Propozycje państw nordyckich i ich oczekiwania wobec 
polskich samśrz dów terytorialnych, uwzględŚiaj ce współpracę gśspśdarcz , przedstawiali zagraniczni gś cie konferencji. - 
Przez kilkadziesi t ostatnich lat byli my w stanie rśzwijać w krajach nordyckich innowacyjne technologie z poszanowaniem 
przyrody i chcemy pśdzielić się naszymi dś wiadczeŚiami w tym zakresie, podobnie jak wiedz  w zakresie spraw socjalnych, 
aktywizacji ludzi. Wszystkie kraje s  ró Śe, czasem te ró Śice s  podawane jako wymówka braku działaŚia, ale w ten sposób do 
niczego się nie dojdzie. Trzeba pświedzieć sobie „czemu Śie” i próbśwać. Nie mś Śa jedŚścze Śie patrzeć wył czŚie na 
bezpś redŚie skutki tych działań w tera Śiejszś ci, ale zśbaczyć, co mśg  nam pś redŚiś zapewŚić w przyszłś ci. Mowa tu na 
przykład o energetyce. Duńska wydajŚś ć energetyczna jest o śkśłś 40% wy sza Śi  Polski. Wymagałś to wielkich inwestycji, 
Śakładu pracy i czasu, ale śpłaciłś się. Polska przez ostatnie 25 lat wykśŚała ogromny pśstęp w tej materii i wierzymy, e dzięki 
dialogowi i współpracy, uda się śsi gŚ ć jeszcze więcej – mówił Ambasador Danii J. E. Steen Hommel. - Współpraca regionu 
centralnej Finlandii ze więtśkrzyskim trwa ju  od 11 lat i jest to wzór współpracy pśmiędzy regionami. Jest ona prowadzona na 
wielu polach - edukacji, kultury, gospodarki. RówŚie  współpraca krajów, Polski i Finlandii jest perfekcyjna. W ci gu 10 lat nasz 
eksport do Polski zśstał podwojony, rś Śie liczba przedsiębiśrstw działaj cych w Polsce, w której dokonujemy nowych inwestycji - 
pśdkre lał I Sekretarz Ambasady Finlandii Santeri Ericsson. Województwo więtśkrzyskie ju  od wielu lat współpracuje z 
partnerami z Finlandii nad wprowadzaniem innowacyjnych rśzwi zań nie tylko w gospodarce. Pśdkre lał to dyrektor Departamentu 
ds. współpracy międzyŚarśdśwej Uniwersytetu Folkuniversitetet w Uppsali Ali Rashidi. Druga czę ć debaty dśtyczyła uwaruŚkśwań 
politycznych naszej współpracy z krajami nordyckimi, a jej moderatorem był Tadeusz Pęczek. Zabierali w niej głśs I Sekretarz 
Ambasady Republiki Finlandii w Polsce Santeri Ericsson czy dyrektor Naczelny Green Business Nowary, Thor Sverre Minnesjord. 
Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy MiędzyŚarśdśwej Samśrz dów jest wydarzeniem organizowanym corocznie w innym 
regionie Polski. Stanowi ona wa Śe forum wymiany dś wiadczeń i najlepszych praktyk w obszarze współpracy międzyŚarśdśwej 
pśmiędzy polskimi jednostkami samśrz du terytorialnego wszystkich szczebli administracyjnych a admiŚistracj  rz dśw  
Wydarzenie byłś organizowane przez samśrz d województwa więtśkrzyskiegś we współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych RP pod patronatem Prezydenta RP. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nie będzie Śśwych staŚświsk, dla trac cych pśsady w adminstracji 
 
Nie będzie zmian strukturalnych w Urzędzie Marszałkśwskim Województwa 
więtśkrzyskiegś – zapewnia marszałek Adam Jarubas. W ten sposób ucina spekulacje na 

temat planowanych zmian, które miałyby skutkśwać tworzeniem stanowisk dla działaczy 
PSL, trac cych posady w administracji rz dśwej. JedŚ  z nich jest kurator ś wiaty 
Małgśrzata Muzśł. Niedawno pśjawiły się informacje, e z departamentu kultury, 
edukacji, turystki, promocji i sportu, którym kieruje Jacek Kowalczyk ma być wydzielony 
kolejny departament - edukacji. Jego szefśw  miałaby zśstać wła Śie Małgśrzata Muzśł, 
która wkrótce straci stanowisko kuratora. Adam Jarubas w rozmowie z Radiem Kielce 
pświedział, e nie ma takich planów. Marszałek przyzŚał, e rozmawia z wieloma 
osobami, które mśg  czuć się zagrś śŚe, ale - jak stwierdził - nie będzie twśrzył dla 
nich specjalnych stanowisk. W wyniku zmiany rz du stanowisko wiceministra obrony 
narodowej straciła Beata Oczkowicz. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, e ma 
kilka propozycji pracy w Warszawie. Wiceministrem gospodarki przestał ju  być tak e 
Arkadiusz B k. Jak nam pświedział - rśzwa a pracę w jednej z prywatnych firm. Pśsadę 
wiceprezesa Agencji Rozwoju Przedsiębiśrczś ci straci niebawem Marek Szczepanik, 
który ma du e szanse, by zśstać człśŚkiem zarz du województwa w miejsce Kazimierza 
Kotowskiego, który zśstał pśsłem. Decyzję w tej sprawie sejmik ma pśdj ć na sesji w 
grudniu. Nieoficjalnie wiadomo, e Szczepanik jest Śajpśwa Śiejszym kandydatem. 
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Jest pśrśzumieŚie w sprawie kśziśłka Matśłka 
 
Kśziśłek Matśłek zostanie w nazwie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. W 
kieleckim S dzie Okręgśwym dśszłś do porozumienia pśmiędzy spadkobiercami pisarza 
Kornela Makuszyńskiegś i rysownika Mariana Walentynowicza oraz dyrekcj  Centrum. W 
zamian za u ywaŚie nazwy i wizerunku bajkowej postaci Centrum przekazywać będzie 
spadkobiercom 10% od ceny netto sprzedawanych produktów. W pozwie sze ciśrś 
spadkobierców dśmagałś się między innymi: usuŚięcia kśziśłka z nazwy ECB, strony 
internetowej i materiałów promocyjnych. Dodatkowo daŚś 60 tysięcy złśtych 
zadś ćuczyŚieŚia oraz przeprosin w mediach za naruszenie praw autorskich. Z 
porozumienia zadowolona jest dyrektor Centrum Karolina Kępczyk. Przyznaje, e od 
pścz tku miała Śadzieję, e obie strony wypracuj  kompromis. Ugoda pozwala na dalsze 
funkcjonowanie placówki i wykorzystywanie wizerunku Kśziśłka Matśłka. Z kolei adwokat 
Patryk Dykas, który reprezeŚtśwał spadkobierców przyzŚał, e zale ałś im przede 
wszystkim na tym, aby pśstać Kśziśłka Matśłka nadal była znana oraz lubiana przez 
fanów. Umowa licencyjna będzie śbświ zywać przez ŚastępŚy rok. Potem ma być 
negocjowana. 
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LaryŚgślśgia dś remśŚtu. Będ  śgraŚiczeŚia w przyjmśwaŚiu pacjeŚtów 
 
Rozpoczyna się remont śddziału laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach. W zwi zku z tym od jutra będ  ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów.  
ścz tkśwś na śddział będ  trafiać jedynie osoby z zagrś eŚiem ycia. Potem do 
zakśńczeŚia modernizacji, liczba pacjentów będzie ograniczona, informuje kierownik 
kliniki Tadeusz Mierzwa. Planowane zabiegi będ  przesuwane na pó Śiejszy okres. Jak 
dodaje rzecznik lecznicy Anna Mazur – Kału a śddział  nie był odnawiany od 15 lat. W 
ramach inwestycji wymienione zśstaŚ  pśdłśgi, instalacje elektryczne i wodno – 
kanalizacyjne. Powstanie drugi gabinet lekarski, a sale zśstaŚ  pomalowane. Remont ma 
pśtrwać śkśłś dwóch miesięcy. W tym czasie pacjenci będ  kierowani do szpitali w 
Kśńskich, Sandomierzu, Skar ysku - Kamiennej, Staszowie i Ostrowcu więtśkrzyskim. 
Rocznie na oddziale laryngologicznym w Kielcach przyjmowanych jest śkśłś 2700 
pacjentów, a lekarze wykśŚuj  śkśłś 1600 zabiegów. 



PORTAL „ONET.PL”   
Ok. 300 mln zł dla wsi z PROW 2014-2020 
 
Ok. 300 mln zł rśdków UE będ  mśgły wykśrzystać więtśkrzyskie samśrz dy i Lokalne Grupy DziałaŚia z 
regionu, na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 
grudniu będzie mś Śa zgłaszać wnioski do pierwszych konkursów. Załś eŚia programu przedstawiono w 
Kielcach podczas konferencji zorganizowanej dla przyszłych beneficjentów PROW przez więtśkrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego. Instytucja będzie zajmśwała się wdra aŚiem komponentu regionalnego PROW na lata 
2014-2020. Jak pśdkre liła w rozmowie z dziennikarzami wicedyrektor BRR Mirśsława Mochocka wa Śe jest, 
i  PROW dedykuje pieŚi dze bezpś redŚiś Śajsłabszym gminom. - One nie mśg  sięgać po rśdki z innych 
programów, bo tam nie uzyskałyby pewnych wska Śików czy efektów. Dlatego PROW jest dobrze przyjmowany 
przez małe, wiejskie samśrz dy - dśdała. OgłśszśŚś nabór do pierwszych konkursów programu. 
więtśkrzyskie gminy, powiaty oraz zwi zki samśrz dów, od 7 grudnia do 15 stycznia będ  mśgły składać 

wnioski o dofinansowanie projektów zwi zaŚych z remontem, budśw  lub zmiaŚ  nawierzchni dróg lokalnych. 
- Zainteresowanie tym konkursem jest du e, bo (…) na drogi lokalne w adŚym programie nie mś Śa w tej 
chwili pśzyskać pieŚiędzy – zauwa yła Mochocka. Na ten cel zarezerwowano w PROW ok. 60 mln zł. 
Maksymalnie, przez cały okres realizacji programu, jeden beneficjent będzie mógł śtrzymać wsparcie w 
wysśkś ci 3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 63,63 proc. kosztów (liczonych ł czŚie z 
podatkiem VAT). Drugi konkurs – składaŚie wniosków będzie mś liwe od 1 do 30 grudnia – dotyczy wyboru 
lokalnych strategii rozwoju. To dokumenty planistyczne, które przygśtśwuj  Lokalne Grupy DziałaŚia (LGD) 
wspólnie z lokalnymi spśłeczŚś ciami (tzw. działaŚie LEADER). LGD, skupiaj ce m. in. samśrz dy, organizacje 
pśzarz dśwe i przedsiębiśrców z terenu kilku gmin, realizuj  swe przedsięwzięcia w małych miejscśwś ciach, 
na terenach wiejskich. - Grupy, które ju  zafuŚkcjśŚśwały w ramach poprzedniej unijnej perspektywy 
finansowej, będ  musiały przej ć ponownie przez konkurs, śpracśwać strategię na kolejne lata. Tu do 
dyspozycji mś e być ok. 130-140 mln zł. Co najmniej pśłśwa wsparcia musi być przeznaczona na tworzenie 
miejsc pracy na terenach wiejskich – wyja Śiała Mochocka.  
 
          



PORTAL „ONET.PL”   
Ok. 300 mln zł dla wsi z PROW 2014-2020 
 
Strategie rozwojowe mśg  być te  ukierunkowane na: rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz budśwę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W 2016 r. będ  śgłaszaŚe kolejne 
konkursy na nabór wniosków w ramach nowego PROW. Będ  dśtyczyły przedsięwzięć zwi zaŚych m.in. z gśspśdark  
wodno- ciekśw , obiektami pełŚi cymi funkcje kulturalne, śdŚśw  zabytków i kształtśwaŚiem przestrzeni publicznej. 
W ramach PROW będ  te  realizowane przedsięwzięcia zwi zaŚe z przebudśw  targowisk i scaleniami gruntów rolnych. 
W opinii Mochockiej scalanie jest wci  niedoceniane przez samśrz dy. - Ono wprowadza pewien ład w gospodarstwach 
rolnych. Mś Śa przy tej okazji wybudśwać sieci dróg dojazdowych do pól – to wartś ć dodana przedsięwzięcia – 
zauwa yła wicedyrektor BBR. W latach 2007-2013 woj. więtśkrzyskie wydatkśwałś ok. 530 mln zł rśdków UE na 
prawie trzy tys. projektów z PROW. 70 proc. inicjatyw staŚświły przedsięwzięcia inwestycyjne. W latach 2014-2020 dla 
regionu w programie przewidziano o ok. 230 mln zł mniej. Zdaniem przedstawiciela zarz du regionu Piotra śł dka, 
mniejsza skala pieŚiędzy nie powinna być przeszkśd  w realizacji samśrz dśwych inicjatyw. PrzypśmŚiał, e przed 
wdra aŚiem poprzedniej edycji programu, region miał do dyspozycji mniej rśdków, Śi  ostatecznie wykśrzystał - 
dodatkowe pozyskano z pó Śiejszych przesuŚięć kwot pśmiędzy poszczególnymi działaŚiami programu. - Widać, e 
pewne naciski i priorytety nowego PROW s  adresowane na przestrzeń rśzwśjśw , przy mniejszej ilś ci rśdków 
finansowych. Nie rśbiłbym tragedii z mniejszej ilś ci pieŚiędzy, bo kiedy jest ich mniej, to samśrz dy, zastaŚawiaj  się 
jak umiejętŚie, m drze i efektywnie te rśdki wykśrzystywać. To nas dyscyplinuje – zauwa ył śł dek. Dśdał, e PROW 
będzie uzupełŚiał przedsięwzięcia realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś 
– w obu przewidziano mś liwś ć realizacji zarówno projektów infrastrukturalnych (tzw. twardych) jak i zwi zaŚych z 
kapitałem ludzkim (tzw. miękkie). O rśdki na realizację projektów w nowej edycji programu zamierza wyst pić m.in. 
podkielecka gmina Bieliny. Jak pśiŚfśrmśwał wójt Sławśmir Kopacz, samśrz d przygotowuje się do złś eŚia wniosku na 
dofinansowanie remontu dróg. Planuje te  zabiegać o wsparcie zajęć w wiejskich wietlicach i dofinansowanie dalszej 
budowy kanalizacji w gminie. - W poprzedniej edycji PROW zrealizśwali my kilkadziesi t projektów - zarówno 
infrastrukturalnych jak i miękkich. Przykładśwś - zwiększyli my przepustśwś ć oczyszczalni cieków, budśwali my 
sieci wśdści gśwe i kanalizacyjne. IŚwestśwali my w boiska, place zabaw, wietlice. Wpierali my te  działalŚś ć 
zespśłów folklorystycznych – przez zakup dla nich strojów i instrumentów i spotkania spśłeczŚś ci w poszczególnych 
miejscśwś ciach gminy – wyliczał Kopacz. 
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